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DOGC núm. 4484 - 06/10/2005 

RESOLUCIÓ 

ARP/2819/2005, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i es regula el 
procés per obtenir l'homologació i la validació de la formació exigible en 
producció integrada, per al personal tècnic, d'acord amb el que estableix 
l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer. 

El Decret 241/2002, de 8 d'octubre, pel qual es regula la producció integrada a 
Catalunya, estableix a l'article 24.1 que el personal tècnic i els operadors que 
participin en producció integrada han de tenir una qualificació específica en 
matèria de producció integrada. 

La disposició addicional 2a de l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, per la qual 
s'estableixen i es regulen els cursos de formació en producció integrada (DOGC 
núm. 3832, de 27.2.2003), estableix que el personal tècnic amb titulació d'enginyer 
agrònom, enginyer tècnic agrícola o biòleg, que acrediti una experiència 
professional en producció integrada de més de quatre anys a través del currículum 
documentat corresponent, podrà obtenir l'homologació i la validació del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dels requisits de formació que 
regulen els articles 1 i 2 de l'Ordre esmentada, si de la documentació presentada 
se'n desprèn que reuneix la formació exigible en producció integrada. 

La disposició addicional 1a de l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, estableix que 
el personal tècnic i els operadors que participaven en producció integrada en el 
moment de l'entrada en vigor de la disposició esmentada, hauran d'acreditar que 
disposen d'aquesta formació a 31 de desembre de 2005. D'igual manera el 
personal tècnic i els operadors que s'incorporin de nou a la producció integrada, 
amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre esmentada, hauran d'acreditar 
haver realitzat prèviament aquests cursos de formació o, en el seu defecte, 
comprometre's a superar-los en un termini màxim de tres anys. 

La disposició final de l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, faculta el director 
general de Producció Agrària i Innovació Rural perquè dicti les instruccions 
complementàries que calguin per a l'aplicació del contingut d'aquesta disposició 
normativa. 

D'altra banda, l'experiència adquirida per alguns tècnics, en el decurs dels últims 
anys, en les tècniques de la producció integrada, ha fet palesa la necessitat 
d'establir un procés alternatiu als cursos de formació per al reconeixement de la 
formació exigible en producció integrada, d'acord amb l'acreditació dels 
coneixements que puguin justificar aquests tècnics envers aquesta matèria.  

Per això, en ús de les atribucions que m'han estat conferides, 
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Resolc: 

Article 1 

El personal tècnic que vulgui obtenir l'homologació i validació de la formació 
exigible en producció integrada, d'acord amb el que estableix la disposició 
addicional 2a de l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, haurà de complir els 
requisits següents: 

1.1  Presentar una sol·licitud d'homologació de l'activitat formativa en producció 
integrada, d'acord amb el model normalitzat disponible als serveis territorials o a 
les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i a la 
pàgina web del Consell Català de la Producció Integrada. 

1.2  Acreditar una experiència de més de quatre anys en producció integrada, 
mitjançant la presentació d'un currículum documentat en el qual s'indicarà com a 
mínim el següent: 

a) La/les titulació/ons universitària/es de què es disposa, la qual s'haurà de 
justificar mitjançant fotocòpia compulsada del títol. 

b) La relació de tasques i llocs de treball desenvolupats. 

c) La relació de publicacions i comunicacions realitzades. 

d) L'activitat docent desenvolupada (cursos, conferències, etc.). 

e) La participació en congressos, cursos, jornades, etc., relacionats amb la 
producció integrada. 

f) Tota l'altra documentació que es consideri d'interès en relació amb la producció 
integrada. 

Article 2 

2.1  Amb l'objectiu d'avaluar les sol·licituds d'homologació de la formació en 
producció integrada, es crea la Comissió d'Avaluació de la Formació en Producció 
Integrada, la qual estarà formada per les persones següents: 

Cap del Servei de Formació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o la 
persona en qui delegui. 

Director/a del Centre de Formació i Estudis Agrorurals o la persona en qui delegui. 

President/a del Consell Català de la Producció Integrada o la persona en qui 
delegui. 
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Coordinador/a de les agrupacions de defensa vegetal del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Coordinador/a de producció integrada. 

2.2  La Comissió nombrarà un/a president/a, que en coordinarà el funcionament. 
La resta de membres actuaran com a vocals. 

2.3  Els acords de la Comissió d'Avaluació es prendran per majoria absoluta dels 
membres que la componen. 

Article 3 

Les funcions de la Comissió d'Avaluació de la Formació en Producció Integrada 
són les següents: 

Avaluar les sol·licituds d'homologació de la formació exigible en producció 
integrada, així com la documentació presentada. 

Si escau, requerir la presentació de documentació complementària, amb la finalitat 
de facilitar les tasques d'avaluació. 

Aprovar o denegar les sol·licituds d'homologació de la formació exigible.  

Validar l'activitat formativa realitzada. 

Comunicar els resultats de les peticions d'homologació de la formació als 
interessats. 

Article 4 

Les sol·licituds d'homologació de l'activitat formativa en producció integrada es 
dirigiran a la Comissió d'Avaluació de la Formació en Producció Integrada (c. 
Camp de Mart, 35, 25004 Lleida), i es podran presentar en qualsevol oficina del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  

Article 5 

El termini per emetre i notificar la resolució de les sol·licituds d'homologació serà 
de tres mesos comptat des del moment de la presentació de la sol·licitud 
esmentada. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat, la sol·licitud es 
considerarà estimada. 

Disposició final 

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. 
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Barcelona, 29 de setembre de 2005 

Salvador Puig i Rodríguez 

Director general de Producció, Innovació 

i Indústries Agroalimentàries 

(05.271.184) 

 
 


